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Prostorové aspekty každodenního života
Dizertace Mgr. Lucie Pospíšilové je zajímavým příspěvkem z oboru humánní
geografie. Autorka se v ní zabývá geografickými aspekty každodenního života, a
to jednak v teoretické poloze, jednak prostřednictvím stručné prezentace
poznatků tří publikovaných empirických studií – jedné její samostatné a dvou,
na nichž se podílela (percentuálně vyjádřený podíl její účasti potvrzený
spoluautory je uveden), a dále další její samostatné přehledové studie, kterou
autorka k publikaci odborném časopise předložila. Teoretická část dizertace,
včetně obsahu, abstraktu, úvodu, závěru, seznamu literatury a seznamu
publikovaných textů, obnáší 69 stran. Druhou, rozsáhlejší část (resp. přílohu?)
dizertačního spisu (102 stran) tvoří pak úplné texty těchto čtyř článků.
Teoretická část sestává ze tří oddílů, z nichž první formuluje obecná teoretická
východiska dizertace, druhý pojednává o geografii každodenního života –
geografické subdisciplíny, k jejímuž rozvoji hodlá autorka přispět, a třetí o
metodách výzkumu každodenního pohybu lidí. Jde o hutnou, teoreticky
zaměřenou studii prokazující výbornou znalost literatury, schopnost se v ní
orientovat a dále s ní pracovat. Pokud jde o teoretické přístupy, opírá se při
analýze

geografie

každodenního

života

zejména

o

fenomenologické,

postmoderní a post-strukturalistické přístupy – tedy o směry které, pokud mohu
soudit, nejsou v main-streamu současné české geografie příliš zastoupeny. Tato
orientace vede autorku kromě geografie časoprostoru a každodenního života i do
sousedství tvořeného podobně metodologicky orientovanými sociology,
kulturními antropology, filozofy, psychology, urbanisty, architekty a dalšími
jako jsou např. M. Foucault, Z. Bauman, A. Giddens, H.Lefebvre, C. NorbergSchulz, Y.F. Tuan, J. Gehl a další.

Schopnost Lucie Pospíšilová na tuto (u nás) minoritní

půdu vstupovat,

kompetentně se po ní se pohybovat, zmíněné přístupy aplikovat a rozvíjet si
zasluhuje uznání. Jisté výjimečnosti svého přístupu v prostředí české geografie a
„misijní“ funkce své dizertace si je Lucie Pospíšilová vědomá, když v Závěru na
s. 53 píše, že „Dizertační práce představuje ucelenou studii

prostorových

aspektů každodenního života obyvatel v soudobé společnosti a přispívá
k formování geografie každodenního života v teoretické, metodologické a
empirické rovině.“ Recenzent může jen potvrdit, že toto autorčino tvrzení není
nadsázkou.
Práce má jazykově i stylisticky výbornou úroveň, vcelku úhledná je i
z grafického hlediska.
Závěrem konstatuji, že Mgr. Lucie Pospíšilová prokázala svou dizertační prací,
zvláště její teoretickou částí, a do ní zařazenými publikacemi výbornou znalost
sledované problematiky a schopnost ji tvůrčím způsobem rozvíjet po empirické,
ale především po teoretické stránce. Doporučuji proto její dizertační práci
přijmout jako předpoklad pro udělení titulu PhD.
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